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 چکیده

ی تصحیی  متون و هارو   میکنیمی مهم در تیقیقات ادبی اسح.. در ای  تیقی  تال   هانهیزممتون یکی از   تصحیی 

های ، رو هابدلی قرار دهیم. توجه به نسحح ه  موردبررسحح تیلیلی    -  ی علمیهارو مشححکالت مربوب به آن را بر اسححا   

از  اندبودهمشححکالتی که مصححییان با آن مواجه   مصححییان در تصححیی  متون، تال  برای بازسححازی نی. م   ،علمی  

رای  مصحی  هه مراالی را باید ب ؛اسح.نشحان داده دحدهی مثب. ای  پژوهش اسح.. در پژوهش اارحر  هاجنبه   یترمهم

مت  دححناسححی، فرایند    ،اسحح.دهپدید آم آدححنایی با فیححای موجود که مت  آنتصححیی  درسحح. یخ نسحح ه .ی کند.  

یی که مصی  باید برای تصیی  نس ه .ی کند در  هارو ی آن، دناخ. موانع راه تصیی ، و  هایدگرگونی، و سح ینونسح ه

 اس..قرار گرفته یبررس  موردای  جستار  

 .برداری، مصی تصیی  متون، رو  علمی، نس ه  ها:کلید واژه

 مقدمه

مشحال  قدیمی ادبی اسح.. در فرایند تصحیی  متون، مصحی م ، متنی قدیمی را، بر اسحا   تصحیی  متون یکی از فنون و  

نگاردحی    یهاکند. نباید تصحیی  مت  را با ویراسحتاری ادحتباه گرف.، در ویراسحتاری لل های خطی، آماده انتشحار مینسح ه

متنی )معموالً که   را   کودحدی  ماما در تصحیی  مت ، مصحی م  ؛دحوداصحر  توسح  ویراسحتار اصحال  مییخ مت  )معموالً مع

 .نزدیخ به بیان م    بازسازی کند

دحده از تصحیی  مت ، او ی  قد  در راه تیقیقات ادبی و تاری ی اسح.. در واقع هر کتاک کهنی را که به صحورت ها 

دحعر قدیمی و... به صحورت   یهاوانیها، دکنیم، توسح  مصحیمیی تصحیی  دحده اسح.. کتاکتهیه می  یفرودح یا کتاک  کتاب انه

 .رساندها را به ها  میها، آنمصی م  با تصیی  کتاک دوند،نگهداری میها ها و موزهنس ه خطی در کتاب انه

فارسحی و عربی، تا دویسح. سحال پیش به   یهابه د ی  دیر وارد دحدن صحنع. ها  به کشحورهای دحرقی، اکثر کتاک

اما نباید    ؛رسححدها هزار عنوان میها، به دهنشححده ای  زبانها   یهاهم کتاکاند و اتی هنوز صححورت خطی موجود بوده

نیز برای انتشحار آاار کالسحیخ ادبیات خود،  هایدحود. لربپندادح. که تصحیی  متون فق  به کشحورهای دحرقی میدود می

فرهنگ    یبهامیراث گرانرا که ااصح   ادبی    اسح. که متون  یامصحییان  از وظای  مهم    .ناهار به تصحیی  مت  هسحتند

منق  آن را عررحه دارند تا  صحورتی عا مانه و مهبک وه ها بیرون آورند و باسح. از کن  انزوای کتاب انه یرانیلنی و پربار ا

 !سازندبوده بادد استوار    علمنوینی را که باید متکی به   ۀن گنجینه نفیس بنیاد و اسا  جامعبا استفاده از آ  خوانندگان



غالمحسیی  یوسی ی و ا   ،مجتبی مینوی،  محمد قزوینی   توانمی   ن مشححهور ایرانی در قرن گبدححتهااز مصححیمی

را ذکر    نجیب مایل همویو    محمدرریا فی ی ی کدکنی ،  جالل خالقی مطلق  توانن مشیوور ااریم می امصیحح

 .کرد

 . تا هم ما را ازندن س. پنجه بر آاار علمی ما افکند و آن را به کتاب انه خود منتق  نمود بیگانگان  گبدته  یهادر سده

وابسحتگی فرهنگی و   یخودمان ما را وابسحته خود گردند! تا ابادحند و هم با رد بیحاعتمان به نظر علمی خلع سحال  کرده

از  ایرانی  متون مهم  مینیبینسحب. دادن جه. اسح. که م و لیره دحود!  یعلمی مقدمه برای وابسحتگی سحیاسحی و اقتصحاد

قحامحات  محاننحد م  اتیح االرض و ادبا تقویم و صحححوره  ا حبهحت تحا جفرافی محاننحد ااسححح خ گرفتحه محاننحد تحاریخ .بری و مرو تحاری

و   دحده یلربیان تصحی لهیا یی  وا م ار  به وسح ا فقها و کتاکفو اتی فقه مانند کتاک اختال  یاریری و مفصح  زم شحر

و به دنبال آن سححی  دانشححجویان از     و رو  ها  و منتشححر گشححته اسحح.!گراد و بردر دححهرهای  ندن و پاریس و  نی 

 از بیگانه تمنا کنند!  ،اندخود دادته هه راکشورهای اسالمی به آن بالد سرازیر گشته تا آن

از   عمومی منتقح  کننحد و  یهحاخطی را بحه کتحاب حانحه  ریاسححح. کحه از یحخ .رف ذخحا  میققحان و مصحححییحان  وظیفحۀاکنون  

    یاز .رفی دیگر او یای علمی وسححا  ؛ها متمرکز سححازنددر آن کتاب انه دححده عکس و میکروفیلم بگیرند وهه قبالً خار آن

 دیبرای تیق  ای  امر میققان و پژوهشگران با  .مورد تصیی  و تیقی  قرار گیرد  جاًیآاار تدر   یتیقی  را فراهم سازند تا ا

کار بندند و ه ب  ی خطیهاها نس هو آن رو  را ن س. بر روی رسا ه  یی  و تیقی  در متون را فراگیرنداصول و رو  تص

اساسی که در ای   س ال. دو  کمخ ناهیزی به ای  منظور مهم کند  دیآیامیداس. مطا ت که در ای  گفتار م  نمایند.  اعمال

 :اس. که  نآ پرداخ.مقا ه به آن خواهیم  

 ؟خطی کدا  اس.  یهانس هی معمول و علمی در خصوص  بردارنس هی  هارو  .1

 تحقیق   پیشینۀی خطی امروزه کدا  اس.؟  هانس هیی برای تصیی   اجرای  هارو . مراا  و  .2

ی علمی  هارو و ی راهکارها و    اسححح.؛  دحححدهانجا تیقیقات متق  از جمله موارد زیر  موردبیثدر خصحححوص مورحححو  

 اس..قرار گرفته موردتوجهاز ای  مشکالت کمتر    رف.برون

های فارسحی، نجیت مای  هروی، بنیاد پژوهش تصحیی  نسح ه ۀو دحیو  یدحناسح نسح هنقد و تصحیی  متون: مراا  

 .۱۳۶۹اسالمی آستان قد  رروی،  

 .۱۳۷۶پژوهش ادبی، دوقی ری ، ترجمه عبداهلل دریفی خجسته، درک. انتشارات علمی و فرهنگی،  

 .۱۳۷۸راهنمای تصیی  متون، جویا جهانب ش، دفتر نشر میراث مکتوک،  

 .۱۳۸۸تا۱۳۷۸جلد، فرهنگ معاصر،   ۱۴پژوهشگران معاصر ایران، هودنگ اتیاد، فرهنگ معاصر،  

 .۱۳۷۹و  تصیی  انتقادی متون، منصور اروت، پایا،  ر

 .۱۳۸۰های خطی، نجیت مای  هروی، وزارت فرهنگ و ارداد اسالمی،  و تصیی  انتقادی نس ه  یپردازتاریخ نس ه
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  ۀ  عمید زنجانی، انتشححارات کتاب اناهللمجموعه مقاالت رو  تصححیی  متون، به کودححش میمود نظری، با مقدمه آی.

 .۱۳۸۶مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 

 .۱۳۸9ت میمود افشار یزدی،  اساالر، بنیاد موقوف   دیی، میمود امودو مقا ه در نقد و تصیی  متون ادبسی

، به یپژوهنسحح ه  ۀنامویژه  دفتر ههار  ها، اسححناد و متوندر میراث اسححالمی )مجموعه مقاالت، یاددادحح.  جسححتارهایی

 .۱۳۹۲باباپور، نشر سفیر اردهال، و یوس  بیگ اریکودش اامد خامه  

دانشحکده ادبیات و علو  انسحانی  ۀ  مجلر«  دحاهنامه داعد و رحواب  تصحیی  مت   قو  ۀنیز دربار  جالل خا قی مطل ت  مقاال

نامه، سحال  ایران  در  هایی در تصحیی  انتقادی بر مثال دحاهنامهیاددادح.  .۷۶۳تا۷۱۶، صح   ۱۳۵۴، ۴دانشحگاه فردوسحی.   

  دارند.ای اهمی. ویژه ۳۶۲تا۳۰۹، ص  ۳،   ۲۵۵ تا ۲۲۵، ص   ۲،   ۴۷تا۱۶، ص   ۱  . ۱۳۶۵

.  ۳۴و۳۳. میراث،    ۀآین«،  ای از تصححیی  مت  در مفرک زمی  و در میان مسححلمی سححاالر، میمود. اتاری  ه  دیام

 ۱۳۸۵  .یزتابستان و پای

ادبیات و علو  انسحححانی دانشحححگاه تهران،  .   ۀدانشحححکد  ،«قاجار  ۀتصحححیی  متون در دورا . انگاهی بهآزادیان، دحححهر

 .۱۳۸۳  و بهار  ۱۳۸۲زمستان ۱۶۹و۱۶۸

 .۱۳۷۷  تابستان ۱میراث،  .  ۀآین ،«عبدا یسی . ارو  علمی در نقد و تصیی  متون ادبی کوک،زری 

 .۱۳۷۶تیر  و فروردی  ۸۶و ۸۵کلخ،  .  «،الهوتی، اس . امثنوی معنوی، تصیی  رینو د ا ی  نیکلسون

کتاک ماه    ،«ماهیار و میمود فتوایوگو با میمد رودح ، میمود عابدی، عبا   عالمه قزوینی و تصحیی  متون )گف.ا

  .۱۳۷۸ مرداد .۲۲ادبیات و فلسفه،  . 

ا مللی بی   ۀرمقاالت کنگ ۀمجموع   ،«ارو  دسححتیابی به بهتری  تصححیی  آاار نظامی توسحح  واید دسححتگردی  وایدنیا،  .

 .۱۳۷۲  ۳تو د اکیم نظامی گنجوی،  .   ۀبزرگداد. نهمی  سد

 .۱۳۸۹مرداد و دهریور ف  تصیی  مت  در ایرانخا قی مطل  و   ساالر، میمود  دیام

میراث،    ۀآین ر«ا زمان فروزانف یاد بدیعدححی زندهتصححیی  و مقابله دیوان کبیر با مقدمه و اواروتیان، بهروز. انگاهی بها

   .۱۳۸۴پاییز و زمستان ۳۱و۳۰ . 

 .۱۳86 اردیبهش.  فروردی  و ۷۰ب ارا،  .   «مواد، میمدعلی. اهنر دفیعی در تصیی  عطار

بهارسحتان،  .   ۀنام«  های خطیهای فارسحی و مشحک  افا اصحا . نسح هافشحار، ایر . امسحا   نق  و تصحیی  مت 

 .۱۳۸۵ تا۱۳۸۴. دشم .۱۲و۱۱

 .۱۳۷۰آذر ۷۸کیهان فرهنگی،  .  ی« وگو با نجیت مای  هرو)در گف. ررورت تصیی  متونا

 تصیی  در  ف. و اصطال   

اایا و مرم. متون گبدححته و    به اصححطال  گیری اسحح..  تصححیی  در  ف. به معنی درسحح. کردن، اصححال  کردن و لل   

فقدان   به عل. . بسحیاری از متون باارز  در گبدحته  1گویند ی مفشحو  را تصحیی  متون می ی اصحلی از نسح ه تشح ی  نسح ه 

 
 دود یکی دانس..  گویند با ها  کتاک دیگران که با عناوینی هم ون به اهتما  و به کودش منتشر می. نباید به ای  نو  تیقی  که به آن نقد متون نیز می1

http://wikiadabiat.net/wiki/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1


دحود.  ها یا در دسح. ادح اص نگهداری می دحده و اکنون در موزه نویس تهیه . های خطی و دسح نسح ه   به صحورت صحنع. ها   

گرفته و با دق. نظر و رودحی خاص به بررسحی    به کار ها، رو  خاصحی را میققان برای افا و هم نی  بازسحازی و مرم. آن 

های  یند. تصحیی  را جزو رو  گو پردازند که به ای  رو ، رو  تصحیی  متون یا نقد متون می می   و بازگرداندن آن به جامعه 

آن با رو  خاصی اقدا  کرد. برای تصیی  مت  نیاز به فرایند دناخ. متون و  اجرای ایم، هراکه باید برای تیقیقی ذکر کرده 

 ها اس. تا اقیق. یخ مت  ادبی کش  و آدکار دود. توان ارزدیابی آن 

قد متون در اقیق. عبارت از ای  اسح. که منتقد از .ری  نقد متون ادحاره دارند: اباری ن کوک در ذی  واژۀدکتر زری 

که فق   اسح.؟ نه ای کلمه و هر عبارت در کتاک هه بودهعلم ببیند و تیقی  کند که صحورت و دحک  اصحلی و واقعی هر  

نویسحان از هون ممک  اسح. نسح ه ا بته بی  ای  دو امر تفاوت هسح.؛ قبول اسح. پیدا کند وصحورتی را که صحیی  و قاب 

آن   اند ابفکردهبادححند و یا یخ عبارت را که گمان میتی یا فیححو ی یخ کلمه را به کلمۀ مترادف آن تبدی  کردهدق بی

  . 28: 1377،  کوک یزر« )بادنداس. ابف نمودهآوردهخللی به مطلت وارد نمی

به  های سحا م را و  و پراکنده و متفاوت یخ م    نسح ه های مفشح هدف از تصحیی  متون آن اسح. که میق  از نسح ه 

سحح. که از روی نسححخ خطی موجود،  کوک: اهدف و لای. نقد و تصححیی  متون ادبی آن ا دکتر زری    بیاورد. به عقیدۀ   دسحح. 

 اصلی یا قریت به اص  یخ  نس ۀ 

کند که یقی  و ا.مینان ااصح  یقی  بتواند  اه  ت  ۀ ه صحورتی عررحه دارند که خوانند اار را اایا و مرم. و مدون کنند و آن را ب 

صحورت اصحلی و دحکلی که مصحن  و م    اصح  نودحته اسح. به نهای.  ای از آن را دارد که به اگر اصح  یخ اار را در دسح. ندارد، نسح ه 

  . 27)همان :   درجه نزدیخ اس.« 

اند: گونه دحححر  دادهتصحححیی  از آن را ای ودمنه دارند، هدف  ای که بر تصحححیی  کلیلهدکتر مجتبی مینوی در مقدمه

دححود آن را بیابم و رححب  کنم که به اعتقاد خود  و به دالیلی که اخواسححتم از میان وجوه م تلفی که در نسححخ دیده می

 . : مقدمه ص. ک1368منشی،   نصراهلل« )اس.نصراهلل منشی بوده م نودتۀتوانم اقامه کنمی

های  کند: اهدف از تصحیی  مت  آن اسح. که براسحا  نسح همیی  مت  ادحارهیی در باک اهداف تصحیدکتر لالمررحا

های بازمانده از هر کتاک به اسحح. به دسحح. آید؛ زیرا نسحح ههه م    پرداختهمتنی نزدیخ به آنخطی موجود یخ اار، 

 . 61: 1394ایی،  « ) لالمرراس.. اصلی که پرداختۀ م    اس.، به دس. ما نرسیدهعموالً به هیئدالی  گوناگون، م

 اهمیت و ار ش تصحیح متون 

شحر متون خطی و قلمی  اسح.: ادر نز اهمی. و ارز  تصحیی  متون گفتهدکتر لالمررحا سحتوده در تورحییی مشحبع ا 

خصحوص فراهم آمدن  فات  هبزرگی نهفته اسح. و آن آگاهی از تیول زبان فارسحی و اختصحاصحات سحبکی و ب  فارسحی فایدۀ

  .432: 1368« )ستوده،  اصی  اس.

کتحت و م  فحات دانشحححمنحدان جحدیحد... بحه یحخ کحار مفیحد دیگر بحایحد   بح  ترجمحۀآقحای عبحا  اقبحال هم معتقحدنحد: ادر مقحا

اایای  خاک به یادگار مانده،    و قدر ای  آکرسحی و عربی اسح. که از فرزندان ذیفا  زد... و آن .بع و نشحر کتت قدیمۀسح.د

 یحا  معحارف عمومی و برای    کنحد ازمیذخحایر و نفحایس اجحدادی محا جلوگیریکحه از میو یحخ مقحدار از  هحا عالوه بر آنآن



 . 44: 1324« )اقبال،  ایران مفید اس.رود  ددن تاریخ و ادبیات و جفرافیای خصوصی 

بحایحد گفح. کحه برای اایحای فرهنحگ ادبی ایران و آگحاهی از تفییرات علمی، فرهنگی، ادبی و    بحه اجمحال ا توجحه بحه دو نظر بحاال  بح 

گیری آن در زبان کنونی راهی جز بازگشح. به متون گبدحته  اجتماعی و هم نی  آگاهی از تیوالت سحبکی، زبانی، فکری و بهره 

های  لنی با بازسحازی و بازیابی و اصحال  به میققان کمخ خواهد کرد بار دیگر راه   گنجینۀ  ها وجود ندارد. ای  ز آن گیری ا و بهره 

. پس تصحیی  و ها  آاار ادبی امری دحوند مند  آاار ادبی از صحورت آاار بهره  و رحم  اسحتفاده از میتوا و مادۀ   رفته را بپیمایند 

 رود. علمی گبدته پیش می   اس. و در جه. دستیابی به گنجینۀ مهم و ارزدمند  

خوارزمشححاهی و  تصححیی  و ها  متونی مانند ذخیرۀ تنها ها  صححیی  و دقی  متون که  نظم و نثر فارسححی بلکهانه

افزاید. هون بسیاری از  فات فارسی سره در  فارسی می  واژگان زبان  عربی به فارسی، به لنای گنجینۀ  های  ف.اتی کتاک

نتیجحه برای تحي ی  و در  آوری  فحات فحارسحححی  هحا برای جمعاسححح. و وجود آندر مقحابح  کلمحات عربی آمحده  هحاگونحه کتحاکای 

   .: مقدمه 1350تفلیسی،) «فارسی بسیار رروری و الز  اس.  نجامع زبا  نامۀ ف.

 تحقیقات تصحیح متون   تاریخچۀ

هه و ی آن   ؛ هندانی ندارد   مدون و علمی سحححابقۀ   به دحححک  اند،  داده مطحا عاتی که میققان درزمینۀ تصحححیی  متون انجا  

ارو  علمی در نقحد و تصحححیی     انحد در مقحا حۀ ع بحه آن توجحه کرده اایحای متون و منحاب   بحه عنوان میققحان عحا م از قحدیم تحاکنون  

ری  مورد از ت اقدیمی   2اند: آن در ای  ب ش رحروری اسح.. ایشحان آورده  کوک آمده که خالصحۀ ای دکتر زری  متون ادبی« آق 

ق.  اسح. که در نقد    ۲۰۰قرن سحو  قب  از میالد مربوب به آریسحتارکس متوفی در سحال    یبان و اد   تصحیی  متون ادبی فارحالن 

کم  مفزی و لیاد« و ااودیسحه« رن  فراوان برد و او هنان دق. و وسحواسحی دادحته که متيخران او را به خشحخ و تصحیی  نسحخ اای 

 اند.  ی متهم کرده ذوق 

که  لم ای رگرفته اسح.. علیکردند، معموالً دهار تصحرف و جع  قرار میدر ایران هم بعد از اسحال  آااری را که رحب  می

ی وراق و جوهری م    اصحححیحا « ظحاهراً کحاردحححان کتحابح. بوده و کحار  سححح یابو عا نحدیم وراق و  برخی میققحان محاننحد اب 

نویسحان و قرا . کنندگان کتت هر جا دحعری از کسحی به و ی برخی نسح ه  دادند؛ی انجا  میبه درسحتنویسحی را  نسح ه

 کردند.  گبدته به مت  کتاک ا یاق میخا.ردان می

و انشححایی باعث   کردند با تیری  همراه بوده و الالب کتابی می   ی هایی را که رونویسحح ی نسحح ه قرون وسححط در اروپا هم در 

کار برد و یخ اسحا  علمی برای تصحیی  متون جدیدی به   یقۀ که در قرن نوزدهم کارل الخمان .ر تا ای    دحد؛ التشحا  نسحخ می 

  ۱۸۵۰  داد و سحپس در .بعی که در سحال  میالدی انجا   ۱۸۴۳پیدا کرد. او در تصحیی  دقیقی که از مت  اعهد جدید« در سحال  

ای  رو  در تصحیی  متون بعد از او باک  رحب  و تصحیی  انجا  داد؛  و مرالۀ تصحیی  را در د  آاار  وکرسحیو  انجا  داد .ریقۀ از 

که باید  ن هنا اگرهه در ایران هنوز آن گیرد؛  صحورت علمی و دقی  انجا  می دحد و در اروپا رون  یاف. و تا امروز هم ای  دحیوه به 

یققان جه. بازنویسحی و اصحال  اسح.«  دحود و بسحیاری از نسحخ خطی هم نان در انتظار مصحییان و م به ای  کار توجه نمی 

 
.1 Lucretius 
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 های مصحح متون ادبی  ویژگی 

پردازد نیز باید از بادحد، میققی که به تصحیی  متون ادبی میهایی دادحتهمتون ادبی باید ویژگی هم نان که نویسحندۀ

های تصحیی  متون از تي ی  نیز بسحا پی یدگی و ددحواریتصحیی  متون بادحد. هه  هایی برخوردار بادحد، تا دحایسحتۀویژگی

یتوای های م تل  خطی نیازمند تسحل  میق  به مقدمات علو  و آگاهی از متر اسح.. اصحال  و رفع اختالف نسح هبیش

 بادد.  ار و رو  علمی تصیی  آگاهی دادتهاار، م تصات زبانی و فکری و ادبی یخ اار اس.. او باید به سبخ ا

جوهای الز  به  و دحود که میق  رحم  جسح. می یقی  نامیده عل. میق  و رو  تصحیی  متون ت ای  مصحی  متون ادبی به 

ی  هانسحح ه بدل پردازد. او باید با توجه به م تصححات زبانی مشحح   کند در کشحح  اقیق. یخ اار و اقیق. اجزای آن می 

های سحبخ دحاعر یا نویسحنده از کدا  کلمه صحیی  و کاربرد م    و صحاات  اار بوده و تعیی  کند کدا  مت  با توجه به ویژگی 

ها باید تقد  و تيخر هم نی  رحم  تیقی  با توجه به انوا  نسح ه   ه نویسحنده یا دحاعر نیسح.؛ و متعل  ب یخ ا یاقی  وی و کدا  

هون کار تصحیی ،    علمی تعیی  کند؛   به صحورت جو و رو  انجا  کار را میققانه و و ها و اصح  و لیر اصح  بودنشحان را جسح. آن 

تیقی    به عنوان بادححد و از آن اهی دادححته . و مصححی  باید به آن آگ ی رو  خاصححی اسحح برنج   ی ها ی باد یخ کار تیقیقی و  

ارز   بر« و کاری زا د و بی برخی انبش ق   به قول دحححود و نباید آن را  می یم. تصحححیی  متون نوعی تیقی  میسحححوک یادکرد 

 اند.  تر به تصیی  متون رالت کرد. متيسفانه برخی از اندیشمندان ایرانی ارز  و اعتبار تصیی  متون را درنیافته و کم میسوک 

کار را بهتر و کار ببرد و رسحم و راهب و دق. بهکوک هم معتقدند: اهرقدر منتقد و مصحی  در ای  کار ااتیادکتر زری 

کلی عاری بادد ا بته با تما   سنجی بهنکته  ؛ اما اگر از ذوق نقادی و قرییۀدودتر موف  میا بته بهتر و بیش تر بداند؛ی دق 

بنابرای  دحرب اول برای کسحی که به کار نقد تصحیی  متون   بدهد؛که باید انجا تواند ای  کار را هنانب نمیدق. و ااتیا

بلکه ذوق و قرییۀ نقادی    اصححطال  فق  متکی به تکنیخ نبادححدپردازد آن اسحح. که فق  متکی به قواعد و رموز و بهمی

بادحد و از جمیع معلومات و مطا عات تاری ی و ادبی و فلسحفی هم که برای فهم و نقد و تصحیی  و تنقی  مطا ت و دادحته

هراکه ممک  اس. بسیاری از معایت عبارات نسخ را که مربوب  ؛...  باددقدر کفای. بهره دادتهز  اسح. بهمندرجات مت  ال

 . 28-27:  1377،کوک یزرکافی به مطا ت کتاک درنیابد...« ) به سبت عد  ااا.ۀ  به دقای  مطا ت کتاک اس.

خود   ا عادۀگباری فوقبا دق. و وق.  توجهی میققان ایرانی به تصحیی  متون، میققان فرنگی و اروپاییدر کنار ای  بی

ما ، بسحیاری از آاار ها با وسحوا  و دق. تاند. آنبسحیاری از متون ادبی و علمی ما را تصحیی  و به زیور .بع و ها  آراسحته

  ها در ها و اندیشحهکوک در کتاک یاددادح.اند. دکتر زری دوراز دخ  و تصحرف افا و رحب  نمودهما را به رو  علمی و به

توجهی آنان به نقد و تصححیی  متون« با نگاهی انتقادی و .نز به میققان ایرانی و بی ای مبسححوب با عنوان ادححیوۀمقا ه

 آورد.  ها برای اایای یخ مت  گبدته س   به میان میگباری لربیفارسی از وسوا  و وق.تصیی  متون  

کند... کار را همه زام. و مرارت را میق  فرنگی، برای آن در تصحیی  و نقد متون تیم  میکند: اای وی ادحاره می

«  گیرد بیسح. سحی سحال مدت میاو گاه   گیرد و برای همی  اسح. که نقد و تصحیی  یخ کتاک برایبر خود  سح . می

 . 22و   21  :)همان



داری و افا سحند در برابر آن ه نویسحنده و م    اصحلی آورده از دحروب اصحلی در تصحیی  اسح.. میق   رعای. امان.

نباید به خود اجازه دهد، آن ب ش از مطا ت اار را که با اندیشحه و افکار او سحازگاری ندارد یا از جه. علمی مردود اسح.، 

   یا تفییر دهد.اصال

 ها بمداریبمداری و افکاالت نسخههای نسخهروش

که مراا  تیقی  در تصحححیی  متون را ذکر کنیم، توجه به ای  نکته الز  اسححح. که متون گبدحححته و قب  از ای        

هه عل  و دحود و تیقیقات ادبی و علمی گبدحته هرا باید تصحیی  دحوند و هه رحرورتی دارد که بر تصحیی  متون تيکید  

کنیم.  برداری در گبدحته ادحارههای نسح هرو باید به رو اسح.؟ ازای   رو  تیقی  دحدهآمدن ای به وجودعواملی باعث  

ی اار نویسنده آن وقتآمد و قب  از   به وجود.ور رسمی از زمان قاجاریه  دانید ها  و هاپ انه در ایران بهگونه که میهمان

دح صحی یا تدریس یا   .ا بان علم برای اسحتفادۀدادح.. سحپس  را برای خود نگه می  نسح ه  رسحد؛ یخ یا دحاعر به پایان می

های م تل  تل ی  یا کام  از آن اصحححلی را از صحححاات اار گرفته و به دحححک   های م تل  از آن اار، نسححح ۀفادهاسحححت

ای  نبودند که اصح  اار یا صحورت کام  آن را افا کنند، در بسحیاری از موارد در    بندیپاکردند و هون برداری مینسح ه

که گاه پس از مدتی خود م    کردند. رحم  ای زیاد هم می  وآن تفییراتی داده یا جمالتی را ابف یا ب شحی از آن را کم

های به رو   به اجمالبر ای  اسححا     ؛اسحح.کردهزیاد می و  اصححلی کم  فییراتی داده یا مطا بی به نسحح ۀهم در اصحح  اار ت

 کنیم.  میبرداری ادارهموجود در نس ه

برداری م   . معموالً م    یا صحاات اار برای ماندگاری اار خود رحم  تیقی ، مطا ت را تیریر و نگهداری . نسح ه۱

تان و همکارانش که خود او دوس به دس.یاف.، یا با دست   خود م    یا  کرد. به نظر ای  عم  به دو دک  تیق  میمی

هراکه ارز  و اهمی.   اند؛گفتهمادر یا اصححلی    در اصححطال  نسحح ۀها را  گونه نسحح هکرد. ای هم بعد از اار آن را تيیید می

ها ممک  بود پس از اسح.. گاه در ای  نسح ه   میسحوک دحده و مورد تيیید  بودهتری  نسح ه به م فراوانی دارد و نزدیخ 

بادحد که در پایان آن را با جمالتی مث  اقد قوب  و اصحال  نمودهو زیاد کرده یا    آن کمتفییر نظر، مبیثی را به مدتی م    با 

 بود.  ها اص  و تيییدددهصورت ای  نس ه هر  . در562:  1354دادند )بینش،  کردند یا مورد تيیید قرار میصی « و... مقابله می

توسح  دوسحتان، همکاران و افرادی که مورد تيیید م    و صحاات اار بوده   انزمهماصحلی   برداری از نسح ۀ. نسح ه۲

یا نویسندگان و کاتبان  نس ه آن را تيیید    کرد و در اادیۀها نظارت میس ه.ورمعمول م    بر ای  نگرف.. بهصورت می

دحدند با متوجه تي ی  اار می  ایکردند. در زمان ایات صحاات اار وقتی عدهها تيیید  میاصحلی پس از اصحال  لل  نسح ۀ

دحد. در ای  می .ور   یهمبرداری در اختیاردحان بگبارد و خواسحتند که اصح  اار را برای نسح همراجعه به م    از او می

 افتاد.  اقدا  هند اتفاق می

سححوادی یا عد  توان کم به عل.توانسحح. کلمه، جمله یا ب شححی از مت  را درک و فهم کند و  بردار نمیا  . گاه نسحح ه

 نود..  با در تیریر، آن را ادتباه می خواند؛ادتباه می. مت  آن را بهقرا . درس

هند صححفیه را جا   اه یخ یا سححطر و گ اصححلی و نودححتار، یخ کلمه، یخ    تقاب  بی  نسحح ۀ به عل.بردار  ک. گاه نسحح ه

دو  با مت    نودحح. که در ای  صححورت نسحح ۀار میسححطر یا کلمه را دو ب  کاسح. یا گاه یخ عمد از مت  می انداخ. و لیر می 



 دد.اصلی متفاوت می

برای و   دانسحتندمیبردارانی که خود را صحاات فیح   اسح. که گاه نسح هها آن بودهگر متفاوت بودن نسح ه . عل. دی

 با برخی کلمات را به اختیار    دانسحتند که مت  را تفییر دهند؛یم  اریصحاات اختخود را    خود دحين و سحوادی قا   بودند؛

کلمه و مت  دیگری   دند؛داب شحححی از نودحححته را نیز تفییر میجملحه، بی. یا    رفتنحدمیخود تفییر یا اتی از کلمحات فراتر 

زدن نظم ابیحات ها و بر همجایی مطحا ت و عبحارتهکردند یا به میح  خود در تقحد  و تيخر مطحا ت، ابیحات و جابح ی  میجانشححح 

 کودیدند.  می

عد  اوصحله،    به سحبتبرداران پس از دریاف. اصح  نسح ه، مای  به اسحتفاده از ک  نسح ه نبوده و  د. برخی از نسح ه

با   هم زماندرنتیجه ای  نسح ه اگرهه   نودحتند؛صحه یا ب شحی از آن را نمیدرخواسح. متقارحی یا می  خود مت  را خال

 گیرد.ا آن قرار میی اصلی متفاوت دده و در تقاب  بایات م    بوده، با نس ه

مفایرت ب شحی از مت  با  به سحبتاصحلی    از گرفت  نسح ۀ  بردار پسها ای  بود که نسح هبرداری. ادحکال دیگر نسح ههحححح 

برداران عام  اصحلی ملی و اجتماعی نسح هنمود. تعصحبات دینی،  میاعتقادات و نظر او، آن را ابف یا مت  دیگری جایگزینش  

 اس..  ودهها بای  تفییر در نودته

  به صحورت برداری  نمودند و امکان نسح های درخواسح. یخ اار میها آن بود که وقتی عدهبرداریو. ادحکال دیگر نسح ه

ای را نودتند که ممک  بود یکی از نویسندگان گاهی کلمهای مت  را میعده خواند وفردی میسر نبود، یخ نفر مت  را می

معنی و ای را که در  فا با کلمۀ دیگر همیا کلمهدحد  های دیگر متفاوت میا نسح هنتیجه آن نسح ه ب  نودح. و درلل  می

کرد و آن را به همان  ر میداد، ادحتباه فرض کرده مثالً اام « را اعم « و اخوان« را اخان« تصحوممیجنا  تا  تشحکی 

 . 234: 1368)ستوده،  نود. دک  می

در   به سحبتها پس از مرگ م    آن را .لت کرده و  ای سحالگاه عده  دسح. سحو  و بعدی که از نسح ۀ برداری. نسح ه۳

ها های پیشی  که به آنلل عالوه بر   ،ددهبرداریهای دس. هند  کسی نس هاول و دو ، از نسح ه  دسحتر  نبودن نسح ۀ

و   نی جداگانهگرف. که متمیگاه هنان تفییری در مت  اصحلی صحورت    دحد ومیهای جدیدی به آن ارحافهلل   دحد،ادحاره

که دور از زمان ایات م    بودند، از روی   به خصحححوصاعتماد نبودند،  ها قاب د. ای  نسححح هدححح او ی می متفاوت از مت 

   گرف..میددند و در اص  اار نیز بسیار تیری  صورت  های اصلی کتاب. نمینس ه

های گبدححته را برداریت نسحح هتیریفاارو  علمی در نقد و تصححیی  متون« ادححکاالت و کوک در مقا ۀ  دکتر زری 

ها در ای  مراله تکلی   آن هایی که رفع و اصحال ها و نارواییکنیم: اتیری یمها ادحارهوار به آنند که خالصحهاکردهمطر 

نویس لا باً و از روی قصحد و نیسح.، بعیحی اسحقا.ات یا ا یاقاتی اسح. که نسح ه گونه یاز امیق  منتقد هسح. همه   عمدۀ

گاه    ؛...  دحوددقتی او نادحی میسحوادی یا بیکند. بعیحی دیگر تفییرات و تصحییفاتی اسح. که از بیلرض در نسح ه وارد می

ب. از قلم بیندازد یا عبارتی و ای را هنگا  کتاممک  اسحح. کاتت سححهواً عبارتی را یا اتی هندی  جمله و یا خود صححفیه

ای از مطا ت کتاک را تکرار کند... و دحخ نیسح. که گبدحته از تعصحت مبهبی هندی  گونه هواها و اتی قسحمتی و صحفیه

ها ممک   های دیگر نیز هسح.، مث  تعصحت قو  و نژاد و دحهر و دیار و خ  و زبان و مصحلی. دح صحی که تما  ای تعصحت



هیزهایی از آن اسحقاب  کتابی تصحرف کند و بر آن هیزهایی ا یاق کند یا   و عمد در نسح ۀ  دبه قصح اسح. سحبت دحود کاتبی  

ها هسحح. که از پی  ها و تیری اما بسححا لل   بادححد؛  ها ا بته مواردی اسح. که لل  و تیری  نادحی از قصحد و لرض نماید. ای  

 آید.سوادی کاتت پیش میدقتی و بیبی

مشحابه. ادحکال اروف و سحهو تی که    به سحبتب تصحیی  اسح. که در خ  فارسحی  گونه تیریفات و الالتری  ای مهم

.ورکلی بعیحی بصحری اسح. و بعیحی سحمعی، بعیحی از .ری  تصحییفات به  ؛...  آیدهای آن هسح. مکرر پیش میتبدی  نقطه

تیری  و تصحیی  دقتی نسحا  بسحا که کلمات را  باری بی ؛...  اسح.داده آمده اسح. و بعیحی از .ری  معنی روی فا پیش

ممک  اس. به یکدیگر ادتباه    دقتیها در نقطه اس. به سهو . و با اندک بیکند. اروف مشابه و اروفی که تفاوت آنمی

سوادی بی ۀبه واسطآید. بسا که ناسخ تر پدید میتر و عظیمنویسان ادتباهاتی وخیمسوادی و فیو ی نس هاما از بی دوند؛

کند.  تری میسحححاده  دی  به کلمۀنماید تبای را که در نظر  لریت و نامينو  میکند و یا کلمهامالی کلمات را عوض می

موسحی« را   معروف اسح. بسحا که اخرم  هندان کهاند که در قرآن هم اختیار بودهدر ای  فیحول یا فیحو ی هم لا باً هنان بی

 کند:ینا دکای. میعیسی« کرده بادند. دیخ آذری در یخ قطعه از کاتبی به نا  ام اخرم

کحرد  سحححواد  امحیحنححا  کححه  را  بحنححده   دیحوان 

 اسححح. ونثر هرهحه بحه فکر  خو  آمحده از نظم 

دیحده در سححح    هر جحا  کحه  فا یحد مثالً 

 احا ی دحححریحخ لحا حت دیوان بنحده اوسححح. 
 

 دححعر مجرد نودححته اسحح.  درونتنها   

 دیوان بنده پر ز خودححامد نودححته اسحح. 

 دسحح. تصححرفش همه را بد نودححته اسحح. 

 تر سحح   خود نودححته اسحح. بیشزیرا که 
 

هاسحح. که به نیوی از انیام مربوب به نق  و رونویسححی مت  اسحح. و تر متداول اسحح.، آنهه بیش.... از ای  خطاها آن

دارد و به که کاتت نظر نمونه برمیمثالً هنگحامی به خطحای اوا ، خاصحححه اس باصحححره اسححح.؛ها هم مربوب تر آنبیش

دارد و نویسحد برمیای که خود میاندازد و یا برعکس موقعی که هشحم را از روی نسح هنظر مینویسحد  ای که خود مینسح ه

ا مث  بعیحی اروف را مکرر بنویسحد یا بعیحی که فیافکند ممک  اسح. دهار خطاهایی بشحود، هنانبه مت  نمونه نظر می

و  کند. در بعیححی موارد ای  خطای کتابتی  ی فرامبه کلکلمات و اروف را از قلم بیندازد و یا اتی عبارتی و سححطری را  

دقتی  بی ۀبه واسحطکند و یا اصحالً تواند ب واند و آن را ناهار نقادحی میای یا عبارتی را نمینادحی از ای  اسح. که کاتت کلمه

 پندارد.  ای دیگر میخواند و کلمهنوعی دیگر میسوادی بهو بی

جا متصح  یا منفصح   ه کلمات را ناب که مث  آن  ند الالب امالیی اسح.؛ ا لا باً بدان دهار گشحته نویسحان  نیز از خطاهایی که نسح ه 

اسح. و به سحببی در ای  تیریر به  ت یا عباراتی را که در مت  نبوده اند. در بعیحی موارد کلما اند و موجت ابها  و ایها  گشحته نودحته 

 موارد اس..  گونه   ی از ا ای نمونه   ، اس. و داستان اآرد نماند« که در ههارمقا ه آمده اند  سببی آورده مت  بی ها گبدته اس. در خا.ر خود آن 

اند در جای خود اند و یا هون دححعری را فرامو  کردهجا کردهدر موارد دیگری جای عبارات و خاصححه ادححعار را جابه

ادححی و دححروای را که اند، گاه نیز اوجا نودححتههی ناببه کلاند و اند آن را تدارک کردهبعد هون به خا.ر آورده  ؛بنویسححند

که  تعل  به مت  دارد در مت  کنندگان نسح ه در همان صحفیات یاددادح. کرده بوده بعدها به گمان آنکسحی از مطا عه
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 های خطی  روش تحقیق در نسخه

ماج.  رو  علمی تیقی  تصحیی  متون در نزد اروپا یان نسحب. به تصحیی  متون در بی  میققان ایرانی با دق. و سح 

 دود.  رب  و تصیی  تقسیم می از دیدگان االخمان« به دو مرالۀتری اس.. .ری  جدید تصیی  متون علمی بیش

هم سححنجیده و   های موجود را باهای خطی را گردآورده و سححپس نسحح هاول. میق  ابتدا باید تمامی نسحح ه . مرالۀ۱

ای را با مقایسحه رحب  نماید. در مرالۀ سحو  میق  باید نسح ه. و    را ابهای م تلمقابله نموده و تمامی اختالفات بی  نسح ه

 د.  ها ذکر کنآن نسخ را با رعای. امان. همۀ  عیار تمامی نسخ اس. و تفاوتها تهیه نماید که ا.مینان یابد رونویس  تما بی  نس ه

افزایش ارز  علمی تیقی   ها بدون مسحامیه و الماض، رحروری و سحبت وسحوا  و دق. در رحب  اختالفات نسح ه

 دود.می

و  کند و از ها را معلهای نسح هدحود. میق  باید ادحتباهات و تفاوتمیها در مرالۀ بعد انجا تطبی  و مقایسحۀ نسح ه

اعتماد نیسح. و سحپس به بررسحی یخ بد ی و قاب کدا هم یکی بوده،  ها اصح  و باز نسح هیخ اکند کدا ای  .ری  مشح  

دحده تا به ها هگونه بوده، کدا  از روی نسح ۀ دیگر تهیهکند دحجرۀ نسحت نسح هر و اصح  پرداخته و مشح  های مادهنسح 

 اصلی برسد.  نس ۀ

  فرد م  منیصحربه  نیز بادحد که آیا ای  نسح ه، نسح ۀرسحد باید در پی کشح  ای  نکته  اصحلی می وقتی میق  به نسح ۀ

انشحا و بعدها آن را دیگری را هم    آن نسح ه  م    و صحاات اار نسح ۀزفوق )قب  یا بعداۀ  که عالوه بر نسح اسح. یا ای 

 اس..  و م    بعدها مطا بی را از نس ۀ اصلی کم کردهاس.. یا ا یاقاتی دادته  بازنگری کرده

 به  اسح..دحدهاصحلی نودحته  اسح. و کدا  نسح ه از روی نسح ۀاصحلی کدا     برد که نسح ۀی  .ری  میق  پی میبه ا

 دهد.  میکند و همه را تش ی میامۀ نسخ را تهیهنترتیت، دجره

گیرند. میآن بهرهها، موردتوجه میققان متون اسح. و از دحناسحیها و نسح هنسح ه اکنون ای  رو  الخمان در تهیۀمه

هود راق و دح گوید: امیق  اروپایی که از علم  دنی و از ادح اروپایی را سحتوده و می  کوک ای  دق. نظر میققانکتر زری د

خواهد ااری را که از آن نویسحندگان و دحاعران قدیم ماسح.، .بع و نشحر کند در دق.  اسح.، وقتی میادیبان ما بویی نبرده

های زند. نس هکند و اگر میق  واقعی بادد ححح مثالً نه مدعی و جاسو  ححح ای  دق. او دیگر سر به وسوا  میافراب می

دسح. آوردن برای به  کند؛جهان را از روی دق. وارسحی میهای  های کتاب انهکند. فهرسح.جو میوکتاک را از هر جا جسح.

های  ها و صحندوقدر بی  قفسحه  ها و روزهاکند، سحاع.ای یا ا.العی از یخ نسح ه به دحهرها و کشحورهای دور سحفر مینسح ه

دهحد بتوانحد خبری از نسححح حه مطلوبش به  ال مینمحایحد، از هرکسحححی و از هرجحایی کحه ااتمح هحا تفی  میآ ود، کتحاب حانحهگرد

های موجود کند. اگر نتواند تما  نسح هقدر که ممک  اسح.، مکاتبه میگیرد با تما  اه  خبرت، آندسح. دهد سحرام می

آورد  میدس.. ا.العات درس. دقی  موا  بهقدر که ممک  هسها، آنتری  و معتبرتری  آندس. آورد از کهنهکتاک را به

ها و کند تا نسححخ کتابی را که مطلوک و منظور اوسحح.، یا عکسبسححا که هندی  سححال تما  اوقات خود را صححرف میو 

ای معتبر و دقی  ا.ال   نسححح حهافتحد کحه وقتی از وجود  هحایی از آن نسحححخ را از ا.راف دنیحا جمع بیحاورد. اتفحاق میرونویس

وق. و سححعی و هم. خود را صححرف کند و تما له را موقوف میکند و آن را در دسححتر  ندارد، کار تصححیی  و مقابمیپیدا



هحا و کنحد، در تحبکرههحای موجود نمیدسححح. بیحاورد. تحازه قنحاعح. بحه نسححح حهکنحد تحا آن نسححح حه را یحا رونویس از آن را بحهمی

اسحح. دححدهاکاک درجایی دیگر نق  و انت کند تا اگر اجزایی از آن کتها هم تفی  میها و سححفینهها، در رسححا همجموعه

 «ها نیز فایده بجویدکند، از آنیدسح. بیاورد و در مقابله و تصحیی  موارحع و مواردی که رحرورت اقتیحا م ها را هم بهآن
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آید. در ای  رو  اساک میتری  مراله بهتری  و دقی دو  کار از نگاه االخمان« اتصیی « اس. که مشک  . مرالۀ۲

م و آگاهی به علو ،  ف.، اصحطالاات عصحر م    و قواعد دسحتوری بسحیار مهم اسح.. میق  رحم  مراجعه به دق. و عل

از فرهنگ واژگان صحاات اار و رحم  ا.ال  از مبانی فکری او بدون اسحتفاده از  با ا.ال  فات و اصحطالاات زمان م    و 

 کند.  میاصطالاات از بی  نسخ اصلی اقدا   ظ  و قیا  و اد  به جایگزینی

 مماال تصحیح متون

دحد، یخ رو  خاص  هه پیرامون تصحیی  متون خطی بیاننها و ورحعی. عمومی متون علمی، آلربی  با توجه به رو 

مبادرت ورزند تا تیقیقی   تصححیی  اسحح. که میققان باید بدون الماض و با روندی منطقی و ترتیت و توا ی به انجا  آن

 :دود و فرایند آن به در  زیر اس.دایستۀ تصیی  ااص 

 د.  روعی که قرار اس. میق  تصیی  کن. تعیی  نو  اار و مو۱

.ور مثال اگر اار موردنظر در  به  میق  باید در مورد آن اار بداند؛  . مطا عه پیرامون ورعی. علمی ححح ادبی و نکاتی که۲

اافا، ورححعی. صححوفیه و   فا، مسححا   اجتماعی و سححیاسححی دورۀادححد، ا زاماً میق  باید از زندگی اامورد دیوان اافا ب

 اصطالاات زمان داعر، آگاه بادد.  

کند و نباید  میدود اکتفا    نسحح ۀآوری تمامی نسححخ موجود در مورد اار؛ میق  در ای  خصححوص نباید به هند  . جمع۳

های آوری نسح هنظر کند. دق. و وسحوا  در جمعها صحرفیری دیگر نسح هاصحلی را یافته از پیگ که نسح ۀصحرف ای به

 افزاید.  های ناق  بر اعتبار علمی و ارز  تیقی  میموجود و اتی نس ه

که کدا  نسح ه اصحلی، کدا   های متعدد و دحناخ. ادحکاالت و ایرادات هر نسح ه و کشح  ای  نسح ه   . مقابله و مقایسحۀ ۴

دحود. وسحوا  میق   تصحیی  و مبنای کار تیقی  می  تری  مرالۀ اسح.. ای  مراله، مهم تر  م  نسح ه قدیمی و کدا  نسح ه کا 

دححده  تاریخ ااتما ی در    مالاظۀ   ها خواهد بود، واجد اهمی. اسحح.. میق  با نسحح ه   در انت اک نسحح ۀ مادر که مبنای بقیۀ 

وار  الالب و ادتباهات مکرر نس ه، نق  و خالصه  با کتاب. آن بادد حح مالاظۀ   هم زمان که تاری ش  روی نس ه حح درصورتی 

هنینی به لیر اصحلی بودن اار ها د ی  ای  دیگر، ده ۀ قدمه یا تورحییی مبنی بر اسحتفادۀ نویسحنده از روی نسح ه بودن نسح ه، م 

 .  دود رهنمون می 

کند آیا  های رونویسحی دحده از روی نسح ۀ اصحلی، میق  باید مشح   هاصحلی و تعیی  نسح  از انت اک نسح ۀ  . پس۵

روای. دیگر آیا م    در زمان ایات خود دو  عبارتکرده یا خیر؟ و بهم    پس از تي ی ، بار دیگر اار را بازنویسحی و اصال 

اسح. و کرده یخ نسح ه، هند سحال بعد در آن تجدیدنظر   اسح.؟ و بعد از تهیۀ کرده و نودحته از اار خود را تهیه و دو نسح ه  

 ا یاقات و اسقا.ات نس ه از سوی خود م    اس. یا خیر؟ 



ها در تصیی   دود که کدا  نس ه ها اس.. ادر ای  مراله معلو  می ها و تعیی  سلسله نست آن بندی نس ه بعد .بقه  . مرالۀ ۶

ها را نسب. به نس ۀ  دود و مصی  ارز  سایر نس ه می بندی، نس ۀ اسا  تعیی  .بقه نتیجۀ ای     نیس.. در  ها به کار به کار اس. و کدا  

 سنجد.  اسا  می 

ا    و های مربوب به رسححمها، مصححی  باید به زبان و سححبخ کتاک و تیوالت زبانی و ویژگیدر تعیی  ارز  نسحح ه

ها با یکدیگر و با توجه به دحمم کند و از .ری  مقایسحه و تطبی  نسح ههکه در زبان نسح ه وجود دارد توج  هاها و ابدالقلت

دیگر اقدا  و اصح م نسحخ را که عبارتکند یا بههای الز ، نسح ۀ اسحا  را معی ا.العات و ت صح   دحناسحی و سحایرنسح ه

 مبنای اصلی کار تصیی  اس. بیابد.  

در لیر   تر خواهد بود؛بادححد کار  آسححانی  مراله از کار، اگر مصححی  نسحح ۀ اصحح  یا مادر را در دسحح. دادححتهدر ا

از   یخ هیچ ؟  کتاب. دحده یا نهاصح   ها از روی نسح ۀیخ از آنیا هیچها باید ببیند که آدقی  نسح ه  صحورت با مطا عۀای 

موجود دیگری اسحتنسحا  دحده یا نه؟ اگر مصحی  بتواند در بی  هندی  نسح ه با تعیی    های موجود از روی نسح ۀنسح ه

اسح. ایی که از روی آن نسح ه کتاب. دحدههتر را پیدا کند، معموالً در تصحیی  به نسح هاصحلی  ها، نسح ۀنسحت نسح ه سحلسحله

اما   اقد  نسحخ معموالً اصح  نسحخ هم هسح.؛اسح. که  در دحرای  خاص. تجربۀ تصحیی  متون نشحان داده هد بود مگرنیاز ن وا

ای تر از اقد  نسحخ بادحد. یا نسح هتر و میحبوبهای جدیدتر صحیی گاه ممک  اسح. هنی  نبادحد، بلکه یکی از نسح ه

صحورت، اقد  نسحخ، اصح   بادحد. در ای دهموجود با صحی. و درسحتی کتاب. دح   تر از اقد  نسحخای که جدیدتر از روی نسح ه

 . 63:  1394لالمررایی،  )  نسخ نیس.

 ، آمدهدسح. ها و افکار وی به . تصحیی  مت  با دق. و وسحوا  کافی و با علمی که قبالً در مورد م    و اار و اندیشحه ۷

 گیرد.  می و ا فا  رای  در زمان م    صورت   به کمخ کتت  ف.   هم نی  

 بیابد.اس. را  هه را موردنظر نویسنده  تصیی  اس. که میق  باید آن تری  مرالۀ  و مشک تریاله مهمای  مر

تری  نسححح حه یحا کحه قحدیمیاصحححلی کحه قبالً تشححح ی  داده )اعم از ای   د یح  بحایحد کلمحات را از روی نسححح حۀبحه همی   

 دان کند.  ا    و دک  کلمات بازنویسیدق. ب واند و با توجه به رسمتری  نس ه بادد  بهصیی 

در پاورقی اب. نماید    های اص  و مطمئ  متفاوت اس.های دیگر را که با نس ههای نس ه. ب شی از کلمات و عبارت۸

 اسا  باید مبنای کار قرار بگیرد.   اسا  معتبر اس. همان نس ۀ  س ۀکه نهنگامی  و تا 

هر و بر مبنای عقلی و استدال ی یا  بادد اسا  ناخوانا، نادرس. یا به هر د ی  دیگر مردود    . در برخی موارد که نس ۀ۹

ها و مراجعه به سحایر نسحخ کافی به زبان و مورحو  و یافت  قرینه دحرب تسحل   بادحد مصحی ، بهد ی  دیگر معانی درسحتی ندادحته

 آورد.و صورت نادرس. آن را از نس ۀ اصلی در پاورقی می  صیی  را جایگزی  کند  خطی،  فا 

تادگی نادحی از بادحد و میق  دریابد که ای  جااف ای را ندادحتهنسحخ، متنی یا کلمه  . هرگاه مت  اصحلی نسحب. به سحایر۱۰

اسح.؛ میق  مت  را از دیگر نسحخ معتبر به مت  اصحلی  دحده  یا سحهواً کلمه یا عبارت ابف  نویس و کاتت اسح. و عمداًنسح ه

 کند.  میر پاورقی به ابف ددن آن در نس ۀ اصلی ادارهارافه و د

سوادی  ملی و قصد و لرض، کمعل. تعصبات مبهبی، قومی ح   که میق  یقی  کند که کاتت مطلبی را به. درصورتی۱۱



سحوادی ارف یا اروف مشحابه یکدیگر را ادحتباه  عل. کم.ور مثال به)به  ؛اسح.مطلبی را در نسح ۀ اسحا  نیاورده ،یا سحهواً

اسح.  و ی را از اادحیه به مت  اصحلی آوردهاسح. یا مطلبار نودحته یا ننودحته و جا انداختهنودحته یا سحهواً یخ سحطر را دو ب

ها را و آن  هدمیق  اسح. که هر یخ از ای  ایرادات را مدنظر قرار د  صحورت وظیفۀبرای میق  مسحجم  دحود در ای ای  امر  

 کند.  ها ادارهبیاورد و تصیی  نماید، سپس در پاورقی به آنو در مت  اصلی    نددو  انت اک ک  های باارز  رتبۀاز نس ه

نشحود و میق  هیچ یخ از های موجود ا  ها به کمخ نسح ه  ه سح . در مواردی که تیریفات و اسحتقا.ات و ادحکال ن ۱۲

ها را صحیی  نداند، در ای  صحورت باید مت  را به رو  قیاسحی اصحال  نماید؛ ا بته برخورداری از آگاهی علمی، درک و نسح ه 

 صی  رروری اس.. فهم صیی  و ا.العات کافی از تیوالت موردنظر در کتاک اعم از زبانی، دستوری یا میتوایی و... برای م 

  ها و مشح صحات نسح ۀ ها، درجۀ اهمی. آننسح هاار نسحب. به معرفی    صحال  نهایی، میق  باید در مقدمۀ. پس از ا۱۳

کار خود بپردازد و تورحییاتی در مورد سحبخ نگار ، ها و هم نی  دحیوۀ  بر دیگر نسح هاصحلی و د ی  انت اک و برتری آن 

 کند.    آن و... ارا ها لمی اار، رسموسع. واژگان، ارز  ع

  و ادح اص و اصحطالاات را . در پایان کتاک برای آدحنایی خوانندگان فهرسح. ا فبایی از آیات، ااادیث، ادحعار، اعال۱۴

 دود.  ه مطا ت کتاک پی ببرند و مطا عۀ آن برای عمو  راا. فراهمرااتی بتا دیگر میققان به  ارا ه دهد

باید به ای  سه رو  توجه نماید. برای آگاهی   اس.؛ در سیر تصیی ، میق  شنهاد کرده برای تصحیی  سه رو  پی   دکتر سحتوده 

دحود  دحناسحی و رو  تیقی  در ادبیات فارسحی« ایشحان مراجعهامرجعرو  به کتاک    ی میققان در تصحیی  ای  سحه یا اسحتفاده 

 . 445 -454: 1368ستوده،  )

ققان  ازای  بسحیاری از میاسح.. پیشبیحاع. و پیشحنهاد نگارنده بودها   دحد براسح های تصحیی  متون ارا ههه از رو نآ

 اند. کردهصورت اجرایی ارا هاند و تجربیات خود را بهزده هادر مورد تصیی  متون ارف
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